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O roli grodu w strukturze paÒstwa pierw-
szych PiastÛw úwiadczy potÍga jego obwaro-
waÒ, sta≥a rozbudowa, w efekcie ktÛrej jeszcze
w X wieku przybra≥ czterocz≥onowπ postaÊ,
a przede wszystkim ñ wzniesienie w tzw. grÛd-
ku ksiπøÍcym okaza≥ej, jak na Ûwczesne czasy,
kamiennej rezydencji. By≥ to prostokπtny bu-
dynek o wymiarach oko≥o 27 x 12 m, za≥oøony
na osi pÛ≥noc ñ po≥udnie. Jego solidne, tynko-
wane úciany zamyka≥y przestrzeÒ podzielonπ na
kilka wnÍtrz, z usytuowanπ centralnie g≥Ûwnπ

Najstarszy koúciÛ≥ Poznania

DziÍki tegorocznym badaniom archeologicznym potwierdzi≥a siÍ utrwalona w Kronikach pol-
sko-úlπskich tradycja mÛwiπca o úwiπtyni grodowej na poznaÒskim Ostrowie Tumskim, ktÛrej
fundacjÍ przypisywano ksiÍønej Dobrawie. Ta XIII-wieczna zapiska kronikarska nie informo-
wa≥a jednak ani o miejscu wzniesienia kaplicy, ani o jej kszta≥cie. We wczeúniejszych ürÛd≥ach
pisanych prÛøno by szukaÊ choÊby wzmianki o jej istnieniu, podobnie jak o formie i zabudowie
samego grodu. Wszystko to, co o nim wiemy, zawdziÍczamy niemal wy≥πcznie wieloletnim
badaniom archeologicznym prowadzonym od 1938 r., zw≥aszcza w latach 60. XX w. i od 1999 r.
do dziú. Ich wyniki przynios≥y moøliwoúÊ okreúlenia faz budowy i przebiegu wa≥Ûw obron-
nych, oraz odtworzenia przynajmniej niektÛrych budynkÛw, stojπcych w ich obrÍbie.

salπ o powierzchni 102 m2. Od po≥udnia przy-
lega≥o do niej pomieszczenie wielkoúci 51 m2,
od pÛ≥nocy zaú dwa mniejsze ñ jedno w rodza-
ju korytarza, zapewne skarbczyk (4,5 m2), dru-
gie pe≥niπce funkcjÍ kancelarii (34 m2), o czym
úwiadczπ znaleziska t≥okÛw pieczÍtnych i o≥o-
wianej bulli ksiÍcia Boles≥awa. Do úrodka pro-
wadzi≥a partia wysuniÍta o 2,20 m przed bry≥Í
budynku (4,84 m2), z wejúciem o szerokoúci
2,20 m, umieszczona przy jego po≥udniowo-
wschodnim naroøniku, ze schodami w gruboúci
muru. Bezpoúrednie otoczenie rezydencji zos-
ta≥o utwardzone warstwπ drobnych kamieni po-
krytych zaprawπ gipsowπ. Powierzchnia uøytko-
wa parteru przeznaczonego zapewne do spe≥nia-
nia potrzeb administracyjno-reprezentacyjnych
zajmowa≥a oko≥o 190 m2. Natomiast fragment
przewrÛconej pÛ≥nocnej úciany palatium pozwala
okreúliÊ jego wysokoúÊ na oko≥o 11 m, co wraz
z obecnoúciπ klatki schodowej wskazuje na dwu-
kondygnacyjnoúÊ budynku. Zapewne wiÍc pry-
watne pokoje w≥adcy znajdowa≥y siÍ na piÍtrze.
Materia≥y archeologiczne oraz analiza dendro-
chronologiczna belki progowej w partii wejúcio-
wej (data úciÍcia drzewa: po 941 r.) sk≥aniajπ
do wniosku, øe wzniesienie kamiennej rezyden-
cji na poznaÒskim grodzie przypad≥o na czas
wkrÛtce po po≥owie X wieku, jest zatem wielce
prawdopodobne, øe by≥a pierwszπ monumental-
nπ budowlπ w paÒstwie PiastÛw.

”wczesne siedziby ksiπøÍce by≥y po≥πczone
z orientowanymi kaplicami i tak teø musia≥o byÊ
w przypadku poznaÒskiego palatium. Jej obec-
noúÊ juø wczeúniej sygnalizowa≥y specyficzne
znaleziska archeologiczne, zw≥aszcza czπstki
koúcianych p≥ytek, ktÛre stanowi≥y ok≥adziny

drewnianej skrzyneczki ñ schowka na relikwie.
Niewielka ich iloúÊ nie pozwala zrekonstruowaÊ
jego pierwotnego wyglπdu. Moøna jedynie przy-
puszczaÊ, øe by≥ podobny do relikwiarzykÛw,
ktÛre do dziú sπ przechowywane w skarbcach
koúcio≥Ûw zachodniej Europy. Znane przyk≥ady
takich skrzyneczek wskazujπ, øe poznaÒska ka-
setka mog≥a zostaÊ sporzπdzona miÍdzy 2 po≥o-
wπ X i XI w. w jednym z zachodnioeuropejskich
oúrodkÛw rzemios≥a artystycznego. Ponadto za-
chowa≥o siÍ ponad 230 kostek mozaikowych
i fragmenty tynku z ich odciskami; w jednym
taka kostka wciπø jeszcze tkwi, dziÍki czemu
mamy pewnoúÊ, øe zdobi≥y úcianÍ. Utworzony
z nich obraz mozaikowy zosta≥ zniszczony w XI w.,
a wiÍc musia≥ zostaÊ wykonany do poczπtku tego
wieku. Z duøπ dozπ prawdopodobieÒstwa moø-
na przyjπÊ, øe zosta≥a niπ pokryta absyda kapli-
cy grodowej, choÊ dziú juø nie moøna odtwo-
rzyÊ samego wizerunku. Zapewne dekoracja ta
by≥a dzie≥em mozaikarzy sprowadzonych z Rusi
przez Boles≥awa Chrobrego, ktÛrego cÛrka zo-
sta≥a wydana za mπø za ksiÍcia kijowskiego ñ
åwiatope≥ka. Wydobyto ponadto fragmenty tyn-
kÛw z pozosta≥oúciami dekoracji malarskiej, w
ktÛrej uøyto typowych dla malarstwa úciennego
pigmentÛw ñ bieli wapiennej, czerwieni øelazo-
wej i ultramaryny. Niestety fragmenty tynku sπ
zbyt ma≥e, by wskazaÊ tematykÍ dekoracji ma-
larskiej wnÍtrza kaplicy grodowej. Pokrycie úcian

Hanna KÛËka-Krenz
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dekoracjπ malarskπ i kompozycjπ mozaikowπ
wskazuje jednak na splendor úwiπtyni.

Najpowaøniejszego jednak dowodu
obecnoúci przedromaÒskiej kaplicy grodowej
dostarczy≥y badania prowadzone na placu
przez koúcio≥em NMP. W ubieg≥ym roku na
po≥udnie od prezbiterium zosta≥a ods≥oniÍta
duøa po≥aÊ przewrÛconej úciany (niemal 12
m2), z zarysem zwieÒczonego ≥ukiem okna.
Zosta≥a ona zbudowana w taki sam sposÛb,
jak úciany úwieckiej czÍúci rezydencji. Nie
ulega≥o wiÍc wπtpliwoúci, øe jest to úciana
kaplicy, ktÛra uleg≥a zniszczeniu na skutek
dzia≥ania ognia, na co jednoznacznie wskazy-
wa≥y okopcenia widoczne na kamieniach
p≥ytkowych. Miejsce z≥amania siÍ tej úciany
by≥o oddalone o oko≥o 5 metrÛw od dzisiejszej

gotyckiej úwiπtyni. PrzestrzeÒ miÍdzy nimi sta-
≥a siÍ wiÍc terenem dalszych badaÒ, w efek-
cie ktÛrych po tysiπcu lat kaplica ksiÍønej Do-
brawy zosta≥a wydobyta na úwiat≥o dzienne.

Zarys dolnych partii kaplicy pa≥acowej
okaza≥ siÍ zupe≥nie inny, niø dotychczas zna-
ne nam formy wczesnopiastowskich úwiπtyÒ.
Wszystkie by≥y bowiem budowlami central-
nymi, za≥oøonymi na jednej osi z ksiπøÍcym
palatium. Tymczasem poznaÒska kaplica jest
budynkiem na planie prostokπta, zapewne
jednoprzestrzennym (salowym), zamkniÍtym
od wschodu absydπ. Zosta≥a zbudowana do-
k≥adnie na przed≥uøeniu partii wejúciowej do
palatium, w odleg≥oúci 1,5 m od niej. Szero-
koúÊ wnÍtrza absydy wynosi 2,5 m, zaú jej
g≥ÍbokoúÊ ñ 1,5 m. Mieúci≥ siÍ w niej o≥tarz,
po ktÛrym zachowa≥a siÍ dolna czÍúÊ funda-
mentu. Nawa koúcio≥a osiπga≥a d≥ugoúÊ co
najmniej 4 metry i nie by≥a fundamentowana
od strony zachodniej. Moøna wiÍc sπdziÊ, øe
stanowi≥a spÛjnπ ca≥oúÊ wraz z partiπ wej-
úciowπ do palatium, zaú 1,5 metrowa prze-
rwa miÍdzy nimi by≥a zamkniÍta od po≥udnia
i pÛ≥nocy drewnianymi odrzwiami. WnÍtrze
samej nawy zniszczy≥ g≥Íboki wkop, dopro-
wadzony aø do stopy fundamentu kaplicy.
Rodzi to przypuszczenie, iø w tym miejscu
znajdowa≥ siÍ pierwotnie pochÛwek waønej
osobistoúci, co nie jest w tych czasach zja-
wiskiem odosobnionym. ObecnoúÊ wkopu
moøna t≥umaczyÊ zarÛwno chÍciπ rabunku
zawartoúci grobu lub teø przeniesienia szczπt-
kÛw pochowanej w nim osoby do koúcio≥a
katedralnego. Badania kaplicy pa≥acowej
jeszcze trwajπ, nie moøna wiÍc przesπdzaÊ o
jej ostatecznym kszta≥cie. Wypada tylko do-
daÊ, iø podobna úwiπtynia pod wezwaniem
NajúwiÍtszej Marii Panny wznosi≥a siÍ od 2
po≥owy IX wieku na praskich HradËanach,
skπd przyby≥a do Mieszka jego chrzeúcijaÒ-
ska ma≥øonka...

Najstarszy koúciÛ≥ Poznania
(ciπg dalszy ze str. 1)

Dni Federalne FIPC
w Poznaniu

W dniach 1-14 wrzeúnia 2009 r. na
Ostrowie Tumskim zorganizowane zosta≥y Dni
Federalne MiÍdzynarodowej Federacji Far-
maceutÛw Katolickich (FIPC). Spotkaniu
patronowa≥ Ojciec åwiÍty, Benedykt XVI,
ktÛrego reprezentowa≥ ks. arcybiskup Zyg-
munt Zimowski, przewodniczπcy Papieskiej
Rady ds. Duszpasterstwa S≥uøby Zdrowia.

Federacja skupia narodowe organizacje
farmaceutÛw katolickich z ca≥ego úwiata.
W Poznaniu spotkali siÍ farmaceuci m. in. z:
Belgii, Francji, Gabonu, Hiszpanii, Malezji,
W≥och i oczywiúcie Polski.

Zjazd rozpoczπ≥ siÍ Mszπ úw. koncelebro-
wanπ w Katedrze PoznaÒskiej przez ks. arcy-
biskupÛw Stanis≥awa Gπdeckiego i Zygmunta
Zimowskiego. Obradowano w salach Arcy-
biskupiego Seminarium Duchownego, poru-
szajπc wybrane zagadnienia bezpieczeÒstwa
leku, etyki i úwiadomoúci farmaceuty.

G≥Ûwnym organizatorem Dni Federal-
nych by≥o Stowarzyszenie FarmaceutÛw Ka-
tolickich Polski, ktÛrego przewodniczπcπ jest
mgr Barbara Fiklewicz-Dreszczyk, a opieku-
nem duchowym ks. dr Adam Sikora.

SzczegÛlne znaczenie dla uczestnikÛw
mia≥ wyk≥ad ks. abp. Z. Zimowskiego, ktÛry
zwrÛci≥ uwagÍ na wp≥yw úwiatowego kryzysu
ekonomicznego na zmniejszenie dostÍpu le-
kÛw dla osÛb najuboøszych, szczegÛlnie dzieci.
Innymi waønymi problemami by≥a kwestia
dzia≥aÒ niepoøπdanych lekÛw, ktÛre sπ przy-
czynπ wielu komplikacji zdrowotnych, a na-
wet zgonÛw, jednak dotychczas system ich
rejestrowania funkcjonuje bardzo s≥abo. Ko-
lejnym zagadnieniem, na ktÛre zwracano uwa-
gÍ, by≥ problem podrÛbek lekÛw, jakie sπ
sprzedawane w internecie oraz na czarnym
rynku, a ktÛre nie majπ wystarczajπcej jako-
úci i sπ niebezpieczne dla chorych. Waønym
tematem obrad by≥o prawo farmaceutÛw do
sprzeciwu sumienia, czyli legalizacja prawa
farmaceuty do odmowy wydawania úrodkÛw
niszczπcych øycie, przede wszystkim úrodkÛw
wczesnoporonnych, ze wzglÍdu na wyznawa-
nπ religiÍ.

Omawiano teø moøliwoúci udzia≥u farma-
ceuty w opiece hospicyjnej oraz stan realiza-
cji opieki farmaceutycznej (termin ten ozna-
cza takie úwiadczenia lecznicze farmaceuty,
ktÛre pozwalajπ unikaÊ dzia≥aÒ niepoøπdanych
lekÛw, nadmiernego stosowania lekÛw, ich
przedawkowywania etc).

Dla prawie wszystkich uczestnikÛw Dni
Federalnych FIPC, wizyta w Poznaniu by≥a
pierwszπ. Interesowali siÍ miastem i jego prze-
sz≥oúciπ, duøe wraøenie sprawi≥a na nich na-
sza Katedra.

A.M.Prof. Hanna KÛčka-Krenz,
prace archeologiczne w Poznaniu (sierpieÒ 2009)

Prof. Hanna KÛčka-Krenz, Dziekan Wydzia≥u
Historycznego UAM, od 1999 r. ñ kierownik prac
archeologicznych na Ostrowiu Tumskim.

Julka   Michalska
mistrzyni

úwiata
w wioúlarstwie,

mieszkanka
naszego
osiedla.

GRATULUJEMY!!
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Kilka refleksji w miejsce suwenirÛw (2)

Z ŻYCIA PZ ŻYCIA PZ ŻYCIA PZ ŻYCIA PZ ŻYCIA PARAFIIARAFIIARAFIIARAFIIARAFII

Pierwszπ powakacyjnπ nowoúciπ by≥a w tym
roku piesza pielgrzymka do Tulec. PiÍknπ
trasπ nad Maltπ, a dalej przez Kobylepole
i Szczepankowo, dotar≥a do Tulec czterdziesto-
osobowa grupa pielgrzymÛw z naszej parafii
oraz tych, ktÛrzy do naszej wspÛlnoty siÍ do-
≥πczyli. W drodze úpiewaliúmy pieúni, odmawia-
liúmy rÛøaniec i wys≥uchaliúmy konferencji
zwiπzanej z has≥em, ktÛre towarzyszy≥o nam
w drodze ìMi≥oúÊ Chrystusa przynagla nasî.
Po tym tegorocznym doúwiadczeniu piel-
grzymkowym, przysz≥oroczna grupa zapew-
ne bÍdzie duøo wiÍksza. Juø dziú do udzia≥u
tej pielgrzymce serdecznie zachÍcamy.

Z nowym zapa≥em wystartowa≥y teø dzie-
ci i m≥odzieø. W sobotÍ o godz. 11.00 mamy
spotkania dla dzieci z klas I-IV (Mali Przy-
jaciele Jezusa)oraz spotkania grupy ìMMî
(m≥odsza m≥odzieø) dla kl. V i IV SP oraz
I kl. gimnazjum.

W zupe≥nie nowym kszta≥cie dzia≥a od
wrzeúnia Duszpasterstwo M≥odych. Piπtko-
we spotkania odbywajπ siÍ obecnie w rÛø-
nych grupach wiekowych, nazwanych (przy-
najmniej na razie) symbolicznymi liczbami:
14+, 20+, 30+. Chcielibyúmy, aby grupa 14+
(II i III klasa gimnazjum oraz szko≥y úred-
nie) spotyka≥a siÍ w kaødy piπtek, natomiast

pozosta≥e dwie bÍdπ siÍ spotyka≥y raz w mie-
siπcu na spotkaniu formacyjnym, a drugi raz
na wspÛlnej Mszy úwiÍtej wszystkich grup
w pierwszy piπtek miesiπca. ìGrupa 20+î,
ktÛra zgromadzi≥a m≥odzieø w wieku miÍdzy
20 a 30 rokiem øycia, okreúli≥a juø formÍ
swoich spotkaÒ, podobnie ìGrupa 30+î,
w ktÛrej dominujπ m≥ode ma≥øeÒstwa, w ra-
dosnej i niezwykle przyjacielskiej atmosfe-
rze przeøy≥a pierwsze spotkanie na modlitwie
i rozmowie. ì20+î spotka siÍ w 2 piπtek mie-
siπca o godz. 20.00, a ì30+î w 3 piπtek mie-
siπca takøe o godz. 20.00.

Pierwsze wrzeúniowe spotkania pokaza-
≥y, øe nie brakuje nam entuzjazmu, mamy
wiÍc nadziejÍ, øe te nowe inicjatywy bÍdπ
siÍ rozwija≥y.

Ponadto przygotowujemy siÍ do Europej-
skiego Spotkania M≥odych, organizowanego
przez m≥odzieø pod opiekπ braci z TaizÈ.
Zapraszamy na modlitwÍ TaizÈ w 2 i 4 wto-
rek miesiπca do koúcio≥a úw. Ma≥gorzaty na
godz. 20.00. Kaødemu przyda siÍ chwila
wycieszenia, zas≥uchania w s≥owo Boøe i mo-
dlitwa úpiewem.

ks. Dariusz Madejczyk
redaktor naczelny

ìPrzewodnika Katolickiegoî

Parafialne nowoúci
Wraz z nowym rokiem szkolnym nasza parafia proponuje szereg nowych spotkaÒ i form
dzia≥alnoúci, ktÛre kierujemy do poszczegÛlnych grup dzieci, m≥odzieøy i doros≥ych.

� W dniu 21 sierpnia dla 17 dzieci parafia
zorganizowa≥a wakacyjny wyjazd poza mia-
sto ñ z dwugodzinnym pobytem na p≥ywalni
w SwarzÍdzu

� W dniu 24 sierpnia odby≥a sie; autokaro-
wa Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego
w Rokitnie ñ do Matki Boøej Cierpliwie
S≥uchajπcej. Po drodze pielgrzymi odbyli
wizytÍ w Paradyøu, gdzie zwiedzili zabytko-
wy koúciÛ≥.

� W úrodÍ 9 wrzeúnia odby≥o sie posiedze-
nie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Eko-
nomicznej. Spotkanie poúwiÍcone by≥o orga-
nizacji pracy duszpasterskiej w parafii w roz-
poczynajπcym siÍ roku szkolnym. Powra-
camy do katechezy dla dzieci przedszkolnych
ñ odbywaÊ siÍ bÍdzie w czwartki o godz.
16.oo.

� Na dzieÒ 13 paüdziernika planowane jest
pierwsze ñ po wakacjach ñ spotkanie Apo-
stolatu Liturgicznego. Podczas spotkaÒ ñ po
wspÛlnym odmÛwieniu nieszporÛw i reflek-
sji nad literaturπ liturgicznπ ñ omawiane
bÍdπ bieøπce wyzwania zwiπzane z przygo-
towaniem liturgicznym naboøeÒstw. W pa-
rafii dzia≥ajπ cztery zespo≥y úwieckich ñ
przygotowujπcych rotacyjnie liturgiÍ nie-
dzielnπ, w tym komentarze, modlitwy i úpie-
wy.

� W dniu 9 listopada (poniedzia≥ek)
o godz.18.oo ks. arcybiskup Stanis≥aw Gπ-
decki, udzieli Sakramentu Bierzmowania
naszej m≥odzieøy. Wszyscy, ktÛrzy podjÍli
trud przygotowaÒ do bierzmowania ñ prosze-
ni sπ na ostatnie spotkania w poniedzia≥ki
o godz. 19.oo do salki parafialnej. RodzicÛw
i wszystkich Parafian prosimy o modlitwÍ
w intencji KandydatÛw do bierzmowania,
a potem uczestnictwo w liturgii.

Modlitwa rÛøaÒcowa potrzebna jest nam
jak tlen do øycia duchowego. Pozwala nam
razem z Maryjπ kontemplowaÊ dzie≥o zba-
wienia cz≥owieka dokonane przez Chrystusa.
Dlatego KoúciÛ≥ w miesiπcu paüdzierniku
uczy tej piÍknej i owocnej modlitwy oraz
modli siÍ w rÛønych intencjach.

Oprac. I Sz., S.C.

Strona internetowa z og≥oszeniami
parafialnymi

www.katedra.archpoznan.org.pl

Biuro parafialne:
wtorki i czwartki od 19.00 do 20.00,

soboty od godz. 10.00 do 11.00

JÍzyk suahili, jakim pos≥ugujπ siÍ Tan-
zaÒczycy naleøy do grupy jÍzykÛw bantu.
Pos≥uguje siÍ nim oko≥o 50 milionÛw ludzi
nie tylko w Tanzanii, ale i w kilku innych
krajach Afryki årodkowej i Wschodniej,
takich jak Uganda czy Kenia. Ma podob-
no oko≥o 20 dialektÛw.

By mÛc porozumiewaÊ siÍ z miejsco-
wπ ludnoúciπ, musieliúmy nauczyÊ siÍ przy-
najmniej podstaw jej jÍzyka. Suahili oka-
za≥ siÍ wdziÍcznym do nauki materia≥em.
Pierwsze s≥owo, ktÛre poznaliúmy, ìAsan-
teî oznacza ìdziÍkujÍî. I naprawdÍ, w ciπ-
gu dnia moøna go uøywaÊ do upad≥ego, od-
powiednio wzmacniajπc je s≥Ûwkiem
ìsanaî, ktÛre oznacza ìbardzoî. Tak wiÍc
ìAsante sanaî nietrudno przyswoiÊ.

Co do pozdrowieÒ, tych jest wiÍcej do
zapamiÍtania. ìHabari gani?î ñ oznacza
tyle, co ìCo s≥ychaÊ, jakie wieúci?î i odpo-
wiedziπ na to pytanie jest ìNzuriî, czyli
ìDobrzeî. Ale rozmÛwca moøe rÛwnieø za-
pytaÊ przy spotkaniu ìHujambo?î, czyli ñ
ìNie masz k≥opotÛwî? I wtedy naleøy od-
powiedzieÊ ìSijamboî ñ ìNie mamî. Ty-
pÛw i wariacji pozdrowieÒ jest wiele, ale

jedno naleøy zapamiÍtaÊ ñ kiedy spotyka
siÍ starszπ osobÍ czy kogoú waønego trze-
ba pierwszemu siÍ przywitaÊ s≥owami ñ
ìShikamooî, co przek≥ada siÍ mniej wiÍ-
cej na nasze - ìWyrazy szacunkuî. Dziew-
czynki i kobiety dodatkowo dygajπ, a w nie-
ktÛrych szczepach wrÍcz przykucajπ. Oso-
ba starsza odpowie wÛwczas ìMarahabaî.
Niekiedy starsi, chcπc wyszkoliÊ m≥odzieø,
z daleka wo≥ajπ ìMarahabaî, wymuszajπc
naleøny im szacunek. Czujπ siÍ docenieni,
jeúli to bia≥y w ten sposÛb naleønymi s≥o-
wami ich pozdrowi.

Osoby zakonne i ksiÍøa, a takøe úwiec-
cy chrzeúcijanie w czas niedzielny, witajπ
siÍ s≥owami - ìTumsifu Yesu Christuî -
ìNiech bÍdzie pochwalony Jezus Chry-
stusî. Odpowiedziπ jest ñ ìMilele aminaî,
czego nie trzeba juø chyba t≥umaczyÊ.

Marie Cofta

Autorka spÍdzi≥a z rodzinπ 7 miesiÍcy
w Tanzanii, gdzie jej mπø zajmowa≥ siÍ z ra-
mienia poznaÒskiej Fundacji ìRedemptoris
Missioî administracjπ dyspensarium w wio-
sce Kiabakari.
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RYNEK åR”DECKI
ìRyneczekî

ï stragany, ok. 4 stoiska (np. p. Seide), s≥up
og≥oszeniowy, 2 budki z miÍsem i wÍdlina-
mi

Nr 1
ï apteka ñ p. Dπbrowscy (wczeúniej krawiec)
ï piekarnia ñ L. Cofta (pÛüniej Owoce i Wa-

rzywa PrzedsiÍbiorstwo PaÒstwowe)
Nr 2

ï szklarz ñ p. Antkowiak (wczeúniej szewc ñ
p. Grzybowski)

Nr 3
ï sklep meblowy (wczeúniej papierosy-cyga-

ra, pÛüniej poczta ñ PoznaÒ 22)
ï kolonialka ñ p. Marciniak

Nr 4
ï restauracja ñ p. Frankowski (wczeúniej Haj-

ducki, pÛüniej fotograf FOTO-IRA Leon
Koz≥owski)

Nr 5
ï barak (rozebrano)

Fragment planu Poznania z 1938 r.

budynki z lokalami us≥ugowo-handlowymi

budynki uøytecznoúci publicznej

ï przed barakiem mieszkalnym stacja benzy-
nowa ñ p. Øyma≥kowski z ZagÛrza

Nr 7/8
ï rzeünik ñ p. Witkowski (sprzedaø i wyrÛb

w podwÛrzu)
ï naprawa rowerÛw
ï blacharz ñ p. Adamczak

Nr 9
ï fryzjer ñ p. Powa≥owski
ï fotograf FOTO-IRA Leon Koz≥owski (prze-

niesiony z Rynku årÛdeckiego 4, przed
wojnπ sklep rowerowy)

Nr 10
ï sk≥adnica z≥omu (przed wojnπ piekarz)

Nr 12 ñ w≥aúciciel pani Simon ñ budynek roze-
brano

ï drogeria ñ p. £ukaszyk
ï úlusarz ñ p. KÍsy (przeniesiony na FilipiÒ-

skπ 3)
Nr 13/14

ï rzeünictwo (wyrÛb i sprzedaø) ñ p. Olszew-
ski i Micha≥owicz

ï sklep spoøywczy ñ p. Grabianowski
Nr 15

ï restauracja ñ p. Koszyczarek i Pawlak (pÛü-
niej restauracja ìDobrawaî)

ï stolarz ñ p. Piechocki i rencista p. Kie≥-
czewski

II podwÛrze:
ï fabryka octu i musztardy
ï rzeübiarz, w drewnie (wspiera≥ stolarza p.

Piechockiego)

FILIPI—SKA
Nr 1

ï instalator
Nr 2 i 3

ï warsztat úlusarski ñ modelarnia
ï magiel rÍczny (pÛüniej p. KÍsy)

Nr 4
ï SS. Mi≥osierdzia
ï kuchania parafialna
ï przedszkole (pÛüniej na parterze Milicja

Obywatelska)
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Nr 4
ï pawilon szkolny przeznaczony dla nauczy-

cieli: Szko≥a Podstawowa Nr 3 i Nr 19
Nr 5

ï pracownia witraøy ñ p. Powalisz
ï fryzjer ñ p. Kolanowski
ï fabryka cukierkÛw (pÛüniej ìHerbapolî)

Nr 6/7
ï biura miejskie: wydzia≥ finansÛw, wydzia≥

kwaterunku, Biuro Rozwoju Miasta (daw-
niejsze miejsce postoju karawanu)

OSTR”WEK
Nr 6

ï sklep rybny (wczeúniej rzeünik)
Nr 7

ï sklep spoøywczy (pÛüniej bar mleczny)
Nr 8 i Nr 9

ï odlewnia (?)
Nr 10/11

ï fryzjer
ï sklep papierniczy ñ p. Koz≥owski (pÛüniej

sklep motoryzacyjny przeniesiony ze årÛd-
ki 1)

Nr 12
ï materia≥y-b≥awaty ñ p. Skweres
ï sklep warzywniczy ñ p. Kleczewski
ï magiel rÍczny

Nr 15
ï szewc
ï sklep gospodarstwa domowego (pÛüniej

ìCepeliaî, a potem sklep obuwniczy)
Nr 17/18

ï elektryk

åR”DKA
Nr 1

ï szewc (pÛüniej ksiÍgarnia, a potem sklep
motoryzacyjny)

Nr 5
ï salka parafialna (pÛüniej siedziba Komite-

tu Dzielnicowego PZPR Nowe Miasto,
przeniesiona na Pl. ReformatÛw tzw. ìbia-
≥y domekî)

ï Kino ìMaltaî

BYDGOSKA
Nr 1

ï kamieniarz, pomniki ñ p. Kolanowski;
pierwsze miejsce postoju karawanu

Nr 2
ï sklep spoøywczy
ï magiel rÍczny ñ p. Tok≥owicz (pÛüniej ra-

diowÍze≥)
w podwÛrzu:
ï úlusarnia, odlewnia
ï krawiec ñ p. Nawrocki

Nr 2a
ï przed wojnπ na naroøniku sklep spoøywczy

Nr 3
ï w czasie wojny ñ barak-magazyn wojskowy

Nr 2
ï sklep spoøywczy

Nr 3
ï piekarnia ñ p. GÛrski

Nr 4
ï rzeünik (budynek rozebrany przed woj-

nπ)
Nr 5

ï przystanek autobusowy
Nr 6

ï sklep spoøywczy ñ SSP ìZgodaî
Nr 6a

ï restauracja ñ p. Koszyczarek (pÛüniej ma-
teria≥y-b≥awaty)

Nr 7
ï sk≥adnica wÍgla ñ p. Konieczny

WARSZAWSKA

ï palarnia kawy ìIRAî ñ p. WalczyÒski
ï SpÛ≥dzielnia Pszczelarska
ï ìGoplanaî (pÛüniej fabryka makaronu,

a potem Centrala Rybna)
ï stacja benzynowa przy ul. Podwale
ï krawiec (g≥uchoniemy)

PLAC REFORMAT”W
ï stacja benzynowa (pÛüniej przeniesiona na

ul. Podwale)

KATARZYNKI
(Zau≥ek KatarzyÒski)

ï dwa warsztaty úlusarskie ñ p. Strojny i p.
Chmielnik

ï warsztat samochodowy
ï budynek po nieczynnym juø m≥ynie prze-

znaczony pÛüniej na magazyn papieru
ï rÍczna pompa do wody

�

ZakoÒczenie okupacji, mimo traumy i trudnej
sytuacji politycznej wyzwoli≥o w mieszkaÒcach
duøo energii przejawiajπcej siÍ miÍdzy innymi
w organizowaniu na nowo øycia. Wyrazem tego
by≥a handlowa aktywnoúÊ, ktÛrπ niestety od
1947 r. zaczÍ≥a niszczyÊ ñ tzw. ìbitwa o handelî,
czyli plan zlikwidowania handlu prywatnego. Na
årÛdce, w niewielkim tylko stopniu dotkniÍtej
zniszczeniami, sklepy i zak≥ady rzemieúlnicze by≥y
zasadniczo kontynuacjπ przedwojennej tradycji.
Pokazujemy plan årÛdki z 1938 roku z nieistnie-
jπcymi juø domami, rynkiem oraz ulicami, gdzie
handlowano i produkowano. Wykaz ulic i spis
rÛønych form us≥ug pokazuje wrÍcz niewiarygodne
ich zagÍszczenie, szczegÛlnie gdy spoglπdamy na
to z perspektywy wspÛ≥czesnej. W nastÍpnym nume-
rze kwartalnika postaramy siÍ dokonaÊ spisu z na-
tury sklepÛw i instytucji dzia≥ajπcych obecnie.

Uprzejmie prosimy o wspÛ≥pracÍ przy rekon-
struowaniu spisÛw funkcjonujπcych na årÛdce
sklepÛw, zak≥adÛw rzemieúlniczych i wszelkiej ak-

Sklepy i warsztaty rzemieúlnicze
na årÛdce w latach 1945-55

Rynek årÛdecki (ìRyneczekî) w roku 1964

W powszechnej opinii mieszkaÒcÛw jednym z wiÍkszych mankamentÛw wspÛ≥czesnej årÛdki jest
niedostateczna iloúÊ sklepÛw i punktÛw us≥ugowych. Czy zawsze tak by≥o? Wed≥ug relacji Pana
Bogus≥awa Kaümierczaka, ktÛremu wdziÍczni jesteúmy za zebrane na ten temat informacje, na
årÛdce, nawet w trudnym okresie powojennym, dzia≥a≥y liczne sklepy, restauracje, zak≥ady rze-
mieúlnicze, drobne zak≥ady produkcyjne i pracownie o artystycznych ambicjach.

tywnoúci spo≥ecznej w przesz≥oúci w kolejnych okre-
sach czyli latach 1955-1970 (granicÍ wyznacza bu-
dowa trasy szybkiego ruchu i likwidacja mostu),
1970-1980, 1980-1990, 1990-2000, 2000-2010.

Garbiela Klause
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Listy od naszych CzytelnikÛw

Spacer po årÛdce
Ostatnia niedziela sierpnia, dzieÒ zapowia-
da siÍ pogodnie, a ja zastanawiam siÍ co
zrobiÊ z wolnym czasem. PodjÍcie decyzji
nie jest trudne wobec moøliwoúci skorzy-
stania z propozycji mi≥oúnikÛw naszego
miasta, aby spotkaÊ siÍ i wspÛlnie space-
rujπc po ulicach danej dzielnicy odkrywaÊ
stare karty historii. W dzisiejszym dniu
moøna by≥o wybraÊ ìPrzechadzki  Trak-
tem KrÛlewsko-Cesarskimî lub ìPrze-
chadzki po årÛdceî.

Wybra≥am årÛdkÍ, bo by≥am juø tam na
spacerze rok temu i zauroczy≥am siÍ zabyt-
kami, swoistym klimatem i pasjπ ludzi, ktÛ-
rzy wk≥adajπ ca≥e swoje serce w rewitaliza-
cjÍ tego najstarszego przedmieúcia naszego
miasta, ongiú odrÍbnej osady. Chcia≥am po-
g≥ÍbiÊ swoje wiadomoúci, ale i sprawdziÊ, czy
rok czasu nie ostudzi≥ marzeÒ i zapa≥u ludzi,
ktÛrym sprawy årÛdki sta≥y siÍ øyciowym ce-
lem.

Kiedy parÍ minut przed 11.00 podcho-
dzi≥am na miejsce zbiÛrki, by≥am pod wra-
øeniem, bo czekajπca grupa ñ to na moje oko
ñ oko≥o 100 osÛb, a wúrÛd nich ca≥e rodziny
z pociechami w rÛønym wieku. To budujπcy
widok i dobry znak na przysz≥oúÊ, úwiadczπ-
cy, øe historia, ktÛra tak wiele ma do zaofe-
rowania, moøe byÊ obecna w øyciu kaødego
z nas. W grupie poznajÍ teø  zakochanego
w årÛdce Pana CoftÍ ñ przewodniczπcego
Rady tutejszego Osiedla, ktÛry i tym razem
rozdajπc materia≥y pisemne i graficzne oraz

wplatajπc w s≥owo przewodniczki bieøπce in-
formacje o poczynionych staraniach i osiπ-
gniÍciach przybliøa nam wspÛ≥czesnπ histo-
riÍ tej najstarszej osady.

Nie zawiod≥am siÍ, ten dwugodzinny spa-
cer by≥ bardzo udany i myúlÍ sobie, øe warto
by≥oby, aby coraz wiÍksza liczba Poznania-
kÛw chcia≥a skorzystaÊ z tej lekcji historii.

Jeøeli czytasz kwartalnik Osiedla ìWo-
kÛ≥ årÛdkiî lub przeglπdasz propozycje tu-
rystyczne miasta, skuú siÍ i przyjdü, aby zo-
baczyÊ nie tylko piÍkny Most Jordana, ktÛry
w zesz≥ym roku zdoby≥ pierwszπ nagrodÍ  bu-
dowy drÛg i mostÛw, ale poszczegÛlne pe-
re≥ki tego osiedla stanowiπcego drugi element
Traktu KrÛlewsko-Cesarskiego. Te pere≥ki to
miÍdzy innymi:
ï ulica OstrÛwek ñ dawne najmniejsze mia-

sto Korony Polskiej,

ï koúciÛ≥ úw. Ma≥gorzaty, w ktÛrym miÍ-
dzy innymi sπ dwa maryjne obrazy (XVIII
wiek) w zupe≥nie innym stylu, pochodzπ-
ce z warsztatÛw poznaÒskich malarzy ce-
chowych oraz jedna z nielicznych w Pol-
sce pieta mÍska,

ï koúciÛ≥ úw. Kazimierza, naleøπcy pierwotnie
do FranciszkanÛw, a obecnie do parafii
polsko-katolickiej z jedynym w Poznaniu
tabernakulum bÍdπcym rÛwnoczeúnie reli-
kwiarzem (kawa≥ek serca úw. Kazimierza),

ï odnowiony zespÛ≥ szkÛ≥ dla g≥uchonie-
mych mieszczπcy siÍ w zaadaptowanych
budynkach klasztornych przynaleønych
dawniej do FranciszkanÛw,

ï zabudowania FilipinÛw z kaplicπ úw. JÛ-
zefa, ktÛre juø za oko≥o dwa miesiπce bÍdπ
odnawiane, wiÍc warto zobaczyÊ ich stan
obecny,

ï 51 letnie kino ìMaltaî, o ktÛrym mÛwiπ,
øe jest bez klimatyzacji, ale ma klimat,
w budynku z napisem: ìRobotniczy Dom
Kultury i Oúwiatyî (na zdjÍciu obok).

Przyjdücie i zobaczcie sami ñ warto, bo
w odkrywaniu przesz≥oúci swojego miasta
znajduje siÍ mnÛstwo przyjemnoúci. Warto
teø dodaÊ otuchy aktywnym mieszkaÒcom
årÛdki, ktÛrzy zrobili i robiπ w dalszym ciπ-
gu bardzo wiele dla przywrÛcenia úwietno-
úci ich ma≥ej ojczyzny.

Namawia was do takiego spaceru stara
Poznanianka, bo: ìCzas ucieka, chwytaj
dzieÒî.

Gertruda Galwas
PoznaÒ, 30 sierpnia 2009 r.

Dom
pod s≥onkiem

czy
Opatrznoúciπ?

Zaintrygowa≥a mnie notatka w drugim
tegorocznym numerze WokÛ≥ årÛdki
[2(37)2009] dotyczπca remontu budyn-
ku przy ulicy Bydgoskiej 6/7, opisujπca
takøe jego historiÍ. Postaram siÍ dodaÊ
kilka informacji, ktÛrych doszuka≥em
siÍ w archiwum SiÛstr Mi≥osierdzia

w Che≥mnie. ZnaleüÊ moøna tam kilka
starannie uporzπdkowanych teczek za-
wierajπcych materia≥y dotyczπce pracy
tego zgromadzenia zakonnego na årÛdce.

Na uwagÍ szczegÛlnπ zas≥ugujπ dwa
dokumenty: jednym jest rÍcznie opisana
(niepodpisana) historia pobytu siÛstr, koÒ-
czπca siÍ w latach trzydziestych ubieg≥ego
wieku; drugim notatki z roku 1923 ñ
w Spisie Zak≥adÛw CÛrek Mi≥osierdzia
Prowincji Che≥miÒskiej.

ChoÊ obecnie ñ po wiosennej renowa-
cji budynku ñ doúÊ chyba lekkomyúlnie na
szczycie umieszczono promienie s≥onecz-
ne (cÛø na to urzπd konserwatora?), dom
ten od 1894 roku stanowi≥ Schronisko Star-
cÛw pod Opiekπ Opatrznoúci ñ taka by≥a
jego oficjalna nazwa. Widnia≥ na nim ñ
oczywiúcie ñ znak Opatrznoúci. Dzia≥al-

noúÊ dobroczynna by≥a jednak w nim pro-
wadzona juø trzy lata wczeúniej ñ finanso-
wana przez m.in. hr BarbarÍ Kwileckπ,
SewerynÍ SkÛrzewskπ, IrenÍ Ch≥apowskπ
i JÛzefa Sobieskiego. To w≥aúnie oni byli
inicjatorami Schroniska dla StarcÛw na
przedmieúciu årÛdka.

Z inicjatywy proboszcza PÍdziÒskiego
w roku 1894 opiekÍ nad domem przejÍ≥y
Siostry Mi≥osierdzia. Dom przy ulicy Byd-
goskiej 6 ñ w zwiπzku z trudnoúciami
w utrzymaniu ñ odkupi≥ wÛwczas kanonik
MarjaÒski i oficjalnie przekaza≥ go Kapi-
tule Katedralnej PoznaÒskiej. Po urzπdze-
niu zak≥adu poúwiÍcenia dokona≥ ksiπdz
arcybiskup Florian Stablewski, ktÛry teø
ustanowi≥ komitet paÒ majπcych staraÊ siÍ
o materialne utrzymanie tego przytu≥ku.
Formalnie dom prowadzony by≥ przez To-
warzystwo Opatrznoúci pozostajπce pod
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ŚRÓDKA PO WOJNIE

ROK 1945

(ciπg dalszy nastπpi)

26 lipca – do 29 sierpnia26 lipca – do 29 sierpnia26 lipca – do 29 sierpnia26 lipca – do 29 sierpnia26 lipca – do 29 sierpnia

Obowiązuje zakaz handlu młodymi ziem−

niakami wobec przewidywanego niskiego

urodzaju.

Zarządzenie o godzinach otwarcia skle−

pów.Sklepy spożywcze  otwarte w godz.

7−13 i 15−18, a pozostałe  w godz. 8−13 i 15−

18.

27 lipca27 lipca27 lipca27 lipca27 lipca

Piekarze obchodzili uroczyście dzień

swojej patronki – św. Anny. Z tej oka−

zji obdarowali 3 tysiące rannych żoł−

nierzy plackiem owocowym i papierosa−

mi.

Otwarto kawiarnię Marago przy ulicy

Marszałka Focha 4,  prowadzona przez Iza−

belę Drwęską.

28 lipca28 lipca28 lipca28 lipca28 lipca

Wprowadzono całkowity zakaz handlu

ulicznego na dworcach, placach i wzdłuż

ulicy Marszałka Focha.

29 lipca – niedziela29 lipca – niedziela29 lipca – niedziela29 lipca – niedziela29 lipca – niedziela

W Teatrze Polskim koncertował Chór

Juranda.

1 sierpnia1 sierpnia1 sierpnia1 sierpnia1 sierpnia

W Teatrze Wielkim odbyła się akademia,

na której Poznaniacy uczcili bohaterów

Powstania Warszawskiego .

Oficjalnie otwarto Szpital Dziecięcy przy

ul. św. Józefa.

Dzieci z Poznania wyjechały na kolonie

do Śremu, Kiekrza i Ślesina.

2 sierpnia2 sierpnia2 sierpnia2 sierpnia2 sierpnia

Funkcjonariusze MO rozpoczęli publicz−

ną naukę przechodzenia przez jezdnię.

3 sierpnia3 sierpnia3 sierpnia3 sierpnia3 sierpnia

W kawiarni “AS” odbyła się premiera Ka−

baretu Kukułka pt. Tere−fere−kuku z mu−

zyką i śpiewem Jerzego Młodziejowskie−

go, Hanny Bielskiej i Haliny Donat.

5 sierpnia5 sierpnia5 sierpnia5 sierpnia5 sierpnia

Zniesiono cenzurę pocztową z wyjątkiem

korespondencji zagranicznej i radiotele−

gramów.

6 sierpnia6 sierpnia6 sierpnia6 sierpnia6 sierpnia

Na rynkach poznańskich płacono (za 1 kg

w zł): masła 300, smalcu 400, wieprzowi−

ny 160−180, cukru 180, 1 jajko 6,50, agrest

30, pomidory 70, cebula 3.

8 sierpnia8 sierpnia8 sierpnia8 sierpnia8 sierpnia

Otwarto reprezentacyjna restaurację Con−

tinental przy ulicy św. Marcina przemia−

nowanej na Walki Młodych.

“Głos” doniósł o bombie atomowej zrzu−

conej na Hiroszimę.

13 sierpnia13 sierpnia13 sierpnia13 sierpnia13 sierpnia

Zapaliły się pierwsze uliczne latarnie gazo−

we na ul. Marszałka Focha oraz rozpoczę−

to ekshumacje zwłok z dzisiejszego placu

Mickiewicza na cmentarz na Cytadeli.

14 sierpnia14 sierpnia14 sierpnia14 sierpnia14 sierpnia

Na kartki sierpniowe można było nabyć

250 g masła i 0,5 kg wędzonej ryby. Na

ekrany kin Polonia i Wolność wszedł

film “Swastyka i szubienica”.

Jan Kaczmarek

zarzπdem trzech osÛb. Pierwszym kurato-
rem zak≥adu arcybiskup mianowa≥ ksiÍdza
kanonika Echausta, wielce zas≥uøonego
w poczπtkach dzia≥alnoúci. By≥ on bardzo
skuteczny w zdobywaniu úrodkÛw na pro-
wadzenie domu.

W zak≥adzie umieszczono szeúciu sta-
ruszkÛw, w ciπgu kilku miesiÍcy liczba
wzros≥a do dziesiÍciu. Jako øe dom okaza≥
siÍ niewystarczajπcy, w roku 1899 do-
kupiono sπsiedniπ dzia≥kÍ (stπd numer 6/7)
i w roku 1900 ksiπdz arcybiskup Stablew-
ski poúwiÍci≥ nowy obszerny dom. Zosta≥
on sfinansowany z darowizny kurii i in-
nych osÛb dobroczynnych.

OpiekÍ nad starcami poczπtkowo po-
wierzono jednej z siÛstr, dochodzπcej z do-
mu przy FilipiÒskiej 4, jednakøe od 1901
roku siostry zamieszka≥y na Bydgoskiej.
Pierwszπ tzw. siostrπ s≥uøebnπ by≥a Kon-
stancja Sobiech.

Ciekawym by≥ epizod z roku 1907, kie-
dy to siostry ñ wskutek denuncjacji jedne-
go z wydalonych za niegodne sprawowa-
nie starcÛw ñ zmuszone przez policjÍ mu-
sia≥y opuúciÊ budynek, w ktÛrym zamiesz-
kiwa≥y bez ìpozwolenia regencyjnegoî.
Jak czytamy w kronice: za wielkiem upro-
szeniem prezesa policyjnego dozwolono im
do zak≥adu wrÛciÊ.

W zwiπzku z zakusami w≥adz pruskich
groøπcych odebraniem zak≥adu zacny
ks. kanonik Echaust w roku 1909 ñ
z upowaønienia Kapitu≥y ñ przekaza≥ dom
w uøytkowanie Stowarzyszeniu Kap≥anÛw
PolakÛw, ktÛrzy spoúrÛd siebie wybierali
kuratora i skarbnika.

W latach dwudziestych liczba starcÛw
objÍtych opiekπ siÍga≥a trzydziestu. Pra-
cowa≥y wúrÛd nich cztery siostry, a takøe
trzy osoby úwieckie wspomagajπce. ChoÊ
moøliwoúci lokalowe by≥y wiÍksze, ze

wzglÍdÛw bardzo ograniczonych warun-
kÛw finansowych wstrzymano przyjmo-
wanie nowych rezydentÛw.

Jednym z kuratorÛw domu (od roku
1909) by≥ ks. kanonik Edmund Dalbor,
ktÛry tÍ funkcjÍ sprawowa≥ przez szeúÊ lat,
aø do czasu powo≥ania go na poznaÒskπ
stolicÍ biskupiπ. Po nim objπ≥ funkcjÍ
kanonik Meszczyk. Ciekawie zosta≥ skwi-
towany przez siostrÍ kronikarkÍ: nic
absolutnie dla zak≥adu starcÛw nie uczy-
ni≥.

W opisie domu czytamy: W domu po-
siadajπ kaplicÍ, ktÛra ñ chociaø szczup≥a
ñ mieúci nieograniczonego W≥adcÍ i Pana,
ktÛry wúrÛd nich mieszka, we wszystkich
pracach i poczynaniach dopomaga i b≥o-
gos≥awi.

Szczepan Cofta
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Kwartalnik Osiedla   OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady

Waøne telefony
Komisariat Policji PoznaÒ ñ Nowe Miasto
PoznaÒ ul. Polanki 24, tel. 0-61 841-23-12 (dyøurny)

Kierownik Rewiru I
asp. szt. Marek KolasiÒski
tel. 0-61 841-43-49; tel. kom. 0-519-064-625

Rejon I: årÛdka ñ ZagÛrze
st. post. Pawe≥ Cichy
tel. 0-61 841-43-52; tel. kom. 0-519-064-623

Rejon II: Zawady
m≥. asp. Witold Korbanek
tel. 0-61 841-43-52; tel. kom. 0-519-064-621

Straø Miejska
Plac Kolegiacki 17 (24 h) ñ tel. 986

Straø Miejska
(Oddzia≥ Nowe Miasto)
os. BohaterÛw II Wojny åwiatowej 36
tel. 0-61 878-50-31

OSTRÓW TUMSKI W STAREJ FOTOGRAFII

Katedra PoznaÒska ñ widok z roku 1929 (fot. PoddÍbski). Wizerunek jest jednym spoúrÛd zdjÍÊ niezwykle intrygujπcego kalendarza na rok przysz≥y, wydanego
przez Wydawnictwo Kontekst, z komentarzem årÛdczanina, pana Jana Kaczmarka. Kalendarz, o ktÛrego posiadanie powinien pokusiÊ siÍ kaødy mi≥oúnik Poznania,
zawiera nie publikowane uprzednio, nieraz zaskakujπce, wizerunki naszego miasta z pierwszej po≥owy dwudziestego wieku. WúrÛd innych opublikowanych zdjÍÊ
zwiπzanych z naszπ okolicπ znajduje siÍ rÛwnieø wspomnienie Fortu Radziwi≥≥a, usytuowanego w miejscu obecnych domkÛw szeregowych przy ulicy Wieøowej.
ZdjÍcia do kalendarza pozyskano ze zbiorÛw Miejskiego Konserwatora ZabytkÛw w Poznaniu.Kalendarz jest dostÍpny w poznaÒskich ksiÍgarniach.      S.C.

* * *

Ojciec polszczyzny – mistrz Jan z Czarnolasu
Wiedzie nas dawną staromiejską trasą.
Przez Ostrów Tumski i Złotą Kaplicę
Dąbrówki, Mieszka książęcą stolicą.
Przechodząc Cybinkę mostem Jordana
Historia miasta będzie bardziej znana.
Wytrwały wędrowcze! Dalej więc w drogę!
To szczerze Ci dzisiaj doradzić mogę!

Bolesław Kuruśniewski

Utwór zgłoszony do konkuru zorganizowanego m.in. przez
Radę Osiedla z okazji I rocznicy otwarcia mostu bpa Jor-
dana w Poznaniu.

Ostrów Tumski – obelisk Jana
Kochanowskiego (ryc. Henryk Kot)


